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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa arvioidaan Barnavårdsföreningen i Finland rf. Länsi-Uudellamaalla järjestämää lasten vertaisryhmätoimintaa toimintaan
osallistuneiden lasten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta.Tutkielmassa selvitetään minkälaisia vaikutuksia vertaisryhmätoimintaan
osallistumisella on perheiden ja lasten elämässä ollut ja millä tavalla vaikutukset ovat nähtävissä.
Mahdollisimman kattavan arvioinnin aikaansaamiseksi on tutkimusmenetelmiksi valittu kahden eri menetelmän, haastattelujen ja havainnoinnin
yhdistäminen. Tutkimusmenetelmät tukivat ja täydensivät selkeästi toisiaan. Lasten haastatteleminen on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa
suhteellisen uutta ja harvoin käytetty menetelmä.
Lapsille suunnattu vertaisryhmätoiminta voidaan nähdä keinona yrittää ennaltaehkäistä lasten ja nuorten psyykkisiä ongelmia. Menetelminä
lasten vertaisryhmätoiminnassa käytetään keskusteluja,luovaa toimintaa, leikkejä, draamaa tai toiminnallisia menetelmiä lasten iästä,
kehitystasosta, valmiuksista ja tarpeista riippuen. Lasten vertaisryhmätoiminta on menetelmällisesti sosiaalityössä uutta ja liittyy tarpeeseen
kehittää uusia työmuotoja sosiaalityöhön.
Vanhemmat kokivat, että perheen tilanteesta kertominen lapselle oli vaikeaa ja sen takia se, että lapset vertaistukiryhmässä saivat ulkopuolisilta
asiantuntijoilta tietoa perheen ongelmiin liittyvistä asioista, koettiin helpottavaksi. Vanhemmat tuntuivat uskovan, että lapsen iän karttuessa heille
on helpompi kertoa oikealla tavalla, niin että lapsi pystyy kertomuksen ymmärtämään ja sisäistämään. Vertaisryhmätoimintaan osallistumisesta
koettiin selkeästi olleen hyötyä lapsille. Vanhemmat kuvasivat vertaisryhmätoiminnan hyötyjä hyvin monella tavalla. Hyöty liittyi monen lapsen
kohdalla siihen yksinäisyyden tai erilaisuuden tunteeseen, jota vanhemmat tiesivät lapsensa tunteneen.
Myös vertaisryhmätoimintaan osallistuneet lapset olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että ryhmätoimintaan osallistuminen oli ollut paitsi mukavaa
ja hauskaa, myös tukea antavaa ja vahvistavaa. He kokivat helpottavana sen, että heidän kanssaan avoimesti keskusteltiin perheen ongelmista. He
toivoivat, että ryhmätoiminta olisi ollut kestoltaan pitempiaikaista.
Kiinnittämällä tarkempaa huomiota ryhmien kokoonpanoon ja tiivistämällä yhteistyötä vanhempien kanssa ryhmätoiminnan järjestäjä voi saada
toiminnan entistä paremmin vastaamaan perheiden odotuksia.
Tutkielmassa käytetyistä lähteistä tärkeimpiä ovat olleet Marianne Nylundin vertaisryhmätoimintaa koskevat teokset ja Annika Taiton ja Rita
Jähin kokemukset päihde- ja mielenterveysongelmaisissa perheissä kasvaneiden lasten auttamisesta.
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